
مشاركة النساء السياسّية
إنتخابات 2022 البرلمانّية، 

دروس مستفادة وخطط مستقبلية



تواجــه النســاء فــي لبنــان عــدة حواجــز تمنعهــن مــن المشــاركة الفعليــة فــي الحيــاة السياســية 
والخدمــة العامــة وتحــول دون حصولهــن علــى المســاواة فــي الحقــوق والعدالــة. هــذه الحواجــز 
تكمــن فــي عــدة مســتويات، إجتماعيــة وثقافيــة تنطلــق مــن النظــام األبــوي الســائد، وتضــع المــرأة 
ضمــن صــورة نمطيــة تحصــر دورهــا بالرعايــة المنزليــة واإلهتمــام باألســرة، حواجــز قانونيــة ال تضمــن 

المســاواة بيــن النســاء الرجــال، حواجــز سياســية وحزبيــة وحواجــز ماليــة...

لــم تتمكــن النســاء مــن تحقيــق تقــدٍم كبيــٍر فــي المشــاركة السياســية فــي اإلنتخابــات النيابيــة عــام 
2022، اذ بلــغ عــدد الفائــزات 8 مــن أصــل 128 نائبــًا مــا يشــكل نســبة 6.25%. وقــد بلــغ عــدد النســاء 
لن 15% مــن إجمالــي عــدد المرشــحين، 118 منهــن إنضممــن الــى  المرشــحات 157 مرشــحة شــكَّ
لن نســبة 16.4% مــن إجمالــي المرشــحين ال718 الذيــن انضمــوا الــى لوائــح.  لوائــح انتخابيــة، وشــكَّ
نســبة الرجــال مقابــل النســاء فــي الترشــح قبــل اإلنضمــام الــى اللوائــح بلغــت 6 رجــال مقابــل كل 
امــرأة، بينمــا بلغــت النســبة 5 رجــال مقابــل كل امــرأة بعــد اإلنضمــام الــى اللوائــح. أمــا نســبة النســاء 

المرشــحات مقابــل المقاعــد، فقــد بلغــت 1 أي بمعــدل مرشــحة واحــدة لــكل مقعــد.

أدى نقــص تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان إلــى تأخيــر التعديــالت واإلصالحــات الالزمة في التشــريعات 
التــي تضمــن المســاواة فــي الوصــول إلــى العدالــة للنســاء والفتيــات. باإلضافــة الــى ذلــك، ال 
يعــود انخفــاض معــدل المشــاركة السياســية للمــرأة إلــى نقــص تمثيــل المــرأة فحســب، بــل هــو 
أيضــًا نتيجــًة لإلطــار القانونــي المحــدود للحمايــة فــي البــالد للنســاء والفتيــات. وستشــجع معالجــة 

هــذه المشــاكل عــددًا متزايــدًا مــن النســاء ليصبحــن ُمّشــرعات فاعــالت فــي البرلمــان اللبنانــي.

انطالقــًا مــن هنــا، تقــوم منظمــة »أبعــاد« وبتمويــل مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للديمقراطيــة 
)UNDEF(، بتنفيــذ مشــروع يهــدف الــى تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة وتمكينهــا مــن خــالل 
العمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي هــذا المجــال، وتســعى للتأثيــر علــى صّنــاع 
القــرار فــي لبنــان إلقتــراح تعديــالت علــى المــواد 503-521 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي لتعزيــز 

الحمايــة القانونيــة للناجيــات مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي.

فــي هــذا اإلطــار، نفــذت شــركة Statistics Lebanon ltd وبطلــب مــن منظمــة »أبعــاد« دراســة 
شــاملة لتحديــد العوائــق التــي تعيــق وصــول المــرأة الــى المشــاركة السياســية الفاعلــة باإلضافــة 
الــى تحديــد الممارســات الجيــدة ورســم ُأُطــر وتوصيــات لتعزيــز التدخــالت الهادفــة لتمكيــن وتعزيــز 
مشــاركة المــرأة فــي المجــال العــام. كمــا تهــدف هــذه الدراســة لتحديــد المواقــف مــن تشــديد 

العقوبــات علــى العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي.

 

مقدمة





الدراسة الكمية:. 	
 

إستطالع للرأي شمل 50 مرشحًا/ة:. 	
نفــذ اإلســتطالع مــا بيــن الثامــن مــن شــهر 	 

نيســان مــن العــام 2022 والخامــس عشــر 
منــه.

شملت العينة 50 مرشحًا/ة.	 
تــم اختيــار العينــة وفقــًا لعــدد المقاعــد فــي 	 

كل دائــرة انتخابيــة كبــرى.
الدوائــر 	  مختلــف  علــى  العينــة  توزعــت 

اإلنتخابيــة، وشــملت مرشــحين مــن مختلــف 
المذاهــب.

إســتعملت فــي هــذا اإلســتطالع تقنيــة 	 
.CATI الهاتفيــة  المقابلــة 

شــمل . 	 العــام  للــرأي  إســتطالع 
ناخــب/ة:  	750

شملت العينة 1750 ناخب/ناخبة.	 
مــن 	  الســابع  بيــن  مــا  اإلســتطالع  نفــذ 

شــهر نيســان مــن العــام 2022 والخامــس 
ــه. عشــر من

 	 PPS لمنهجيــة  وفقــًا  العينــة  اختيــار  تــم 
 ”Probability proportional sampling”أي
والمترجمــة بالعربيــة إلــى »العينــة المتناســبة مــع 
المنتظمــة«. العينــة  بأســلوب  المصحوبــة  الحجــم 

توزعــت العينــة علــى مختلــف الدوائــر اإلنتخابيــة، 	 
وإنقســمت بالتســاوي بيــن اإلنــاث والذكــور الذيــن 
تبلــغ أعمارهــم 21 ســنة ومــا فــوق، كمــا شــملت 
مختلــف  ومــن  المذاهــب  مختلــف  مــن  مجيبيــن 

اإلجتماعيــة. المســتويات 

إســتعملت فــي هــذا اإلســتطالع تقنيــة المقابلــة 	 
.CATI الهاتفيــة

نفــذت الدراســة مــا بيــن 28 نيســان و4 تمــوز مــن العــام 2022، واســتخدم فيهــا المنهجيــن الكمــي والنوعي، وقد انقســمت 
الــى عــدة أقســام ومحــاور شــملت فئــات مختلفة:



الدراسة النوعية:. 	
 

مقابالت مّعمقة شملت:. 	

3 نائبات فائزات  أ. 

8 مرشحات  ب. 

4 ممثالت عن األحزاب  ج. 

 

اإلنتخابيــة،  الدوائــر  مختلــف  علــى  العينــة  توزعــت 
السياســية واإلنتمــاءات  المذاهــب 

حلقة نقاش مركز:. 	

شــارك فيهــا ممثــالت عــن أبــرز المنظمــات التــي 
تعمــل علــى التمكيــن السياســي للنســاء.

أبرز ما أظهرته نتائج الدراسة:

ســيتم تلخيــص نتائــج الدراســة ضمــن المحــاور 
اآلتيــة:

الحيــاة 	  فــي  المــرأة  وجــود  تجــاه  المواقــف 
ســية لسيا ا

أســباب عــدم التمثــل الكافــي للنســاء فــي 	 
الحيــاة السياســية

الحواجز التي تعيق ترشح النساء	 

الدوليــة 	  المنظمــات  ونشــاطات  مبــادرات 
الحكوميــة غيــر  والمنظمــات 

ــل المــواد 503 الــى 522 	  المواقــف مــن تعدي
المتعلــق  اللبنانــي  العقوبــات  قانــون  مــن 
العامــة« واآلداب  باألخــالق  المخّلــة  بـ«الجرائــم 

التوصيات	 

ُنفــذت الدراســة مــا بيــن الحــادي والثالثيــن مــن شــهر أيــار والرابــع والعشــرين مــن شــهر حزيــران مــن العــام 2022 وانقســم 
مــا بيــن:



المواقف تجاه وجود المرأة في الحياة السياسية

ــاة السياســية  ــة وجــود المــرأة فــي الحي ــر الســنوات حــول أهمي ــة المتراكمــة عب ــج الدراســة أن حمــالت التوعي أظهــرت نتائ
اللبنانيــة بــدأت تأتــي بثمارهــا لناحيــة اقتنــاع الــرأي العــام بأهميــة هــذا الــدور واســتعداد الناخبيــن/ات لإلقتــراع إلمــرأة فــي 

اإلنتخابــات، اذ أّن:

 غالبيــة 89.2% مــن الناخبيــن/ات المســتطلعين/ات الذيــن شــملهم اســتطالع الــرأي أعلنــوا أنــه مــن 	
المرجــح تصويتهــم/ّن إلمــرأة فــي أي انتخابــات مســتقبلية.

 غالبيــة 88% مــن الناخبيــن/ات المســتطلعين/ات اعتبــروا/ن أن النســاء قــادرات علــى القيــام بواجبــات 	
نائــب فــي المجلــس النيابــي.

 59.5% من الناخبين المستطلعين اعتبروا/ن أن تمثيل المرأة في الحياة السياسية ليس كاٍف.	
 المرشــحات اللواتــي شــملتهن الدراســة النوعيــة، واللواتــي لــم يفــزن، اعتبــرن أن هويتهــن الجندريــة 	

لــم تكــن الســبب وراء خســارتهن بــل الســبب هــو الواقــع السياســي – الطائفــي – اإلنتخابــي فــي 
لبنــان.

أسباب عدم التمثيل الكافي للنساء في الحياة السياسية

 إعتبــر الناخبــون/ات المســتطلعون أن الســبب األول لعــدم تمثــل المــرأة الكافــي هــو أنــه ال يتــم 	
األحــزاب وممثــالت  والمرشــحات وممثــالت  النائبــات  عليــه  توافــق  لــم  مــا  )27%(، وهــو  انتخابهــا 
ــارات  ــر علــى خي ــار أن الواقــع السياســي - الطائفــي – اإلنتخابــي هــو مــا يؤث ــات، علــى اعتب الجمعي

الناخبيــن.
 الناخبــون/ات المســتطلعون/ات اعتبــروا/ن أن غيــاب القوانيــن التــي تضمــن التمثيــل الصحيــح للمــرأة 	

)24%(، وعــدم ترشــح النســاء الــى االنتخابــات )20%(، همــا مســببان لعــدم تمثــل المــرأة الكافــي، وهــو 
مــا أكــدت عليــه النائبــات والمرشــحات وممثــالت األحــزاب وممثــالت الجمعيــات.

 لقــد كان الفتــًا ان 13% مــن المســتطلعين/ات اعتبــروا/ن أن اعتبــار المــرأة مواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة 	
هــو ســبب غيــاب التمثيــل الصحيــح... 

الحواجز التي تعيق ترشح النساء

 اعتبــر الناخبــون/ات المســتطلعون/ات أن غيــاب الدعــم مــن المجتمــع يشــكل الســبب األول )%28.9( 	
ــة  ــه النظــام السياســي/ الطائفــي )19.6%(، وهيمن ــات يلي ــى اإلنتخاب ــق ترشــح النســاء ال ــذي يعي ال

الرجــال فــي هــذا المجــال )17.1%( والعقليــة األبويــة الســائدة فــي المجتمــع )%11.9(...
 40.8% مــن الناخبيــن/ات المســتطلعين/ات اعتبــروا/ن أن المجتمــع اللبنانــي يحاكــم النســاء علــى 	

مشــاركتهن فــي الحيــاة السياســية.



التحديات التي تعيق ترشح النساء

المشــاركات فــي الدراســة النوعيــة أجمعــن علــى التحديــات التــي ذكرهــا المســتطلعون/ات، وأكــدن علــى وجــود تحديــات 
أخــرى مثــل: التحديــات الماليــة، التحديــات السياســية والحزبيــة والتحديــات القانونيــة... وقــد تلخصــت علــى الشــكل اآلتــي:

I .:التحديات اإلجتماعية

المجتمع الذكوري والنظام األبوي:	 

هنــاك فــرق كبيــر فــي التعاطــي مــع المرشــحين والسياســيين الذكــور والمرشــحات والسياســيات االنــاث، علــى اعتبــار أنــه 
دائمــًا مــا يتــم تعييــر النســاء بحياتهــن الشــخصية وتاريخهــن وتاريــخ عائالتهــن.

 التعرض للحياة الشخصية للمرشحات والحياة الشخصية ألفراد عائالتهن أيضًا.	
 إحدى المرشحات تبرأت منها عائلتها.	
 تعرضــت بعــض المرشــحات الــى المالحقــات والتهديــد واالبتــزاز، وهــذا التهديــد أتــى علــى خلفيــات 	

سياســية. 
 تعرض المرشحات لإلساءة والتنمر، وبعضهن تعرضن لتحرشات جنسية عبر االنترنت.	

الصورة النمطية للنساء:	 

الصــورة النمطيــة التــي يتــم وضــع المــرأة فيهــا، لناحيــة اعتبــار السياســة حكــر على الرجــال، واعتبار أن مهام المرأة األساســية 
هــي اإلهتمــام بمنزلهــا وتربيــة أطفالهــا، وأنــه ال يمكنهــا التوفيــق بيــن دورهــا كأم ودورهــا فــي تعاطــي الشــأن العــام، 

بــل عليهــا أن تختــار بينهمــا.

العنف ضد النساء:	 

والعنف ينقسم الى عدة أقسام:

 عنف جسدي	
 عنف نفسي	
 عنف سياسي 	

التشكيك بقدرات النساء:	 

التشــكيك بقــدرات النســاء طــال بشــكل خــاص المرشــحات الحزبيــات وممثــالت األحــزاب اللواتــي شــملتهن الدراســة، وقــد 
أتــى هــذا التشــكيك بغالبيتــه مــن قبــل الذيــن ينتمــون الــى نفــس الخــط السياســي.

II .:التحديات المالية

تأميــن المــوارد الماليــة هــو مــن أكبــر التحديــات التــي تحــّد مــن ترشــح النســاء، ومــن أبــرز األمــور التــي تتطلــب تمويــاًل والتــي 
قــد تقــف عثــرة فــي طريــق النســاء اللواتــي ينويــن الترشــح هــي:

 رسم الترشيح	



 اإلعالن اإلنتخابي	
 الظهور اإلعالمي	
 اإلستشاريين 	
 الماكينة اإلنتخابية	
 المكاتب اإلنتخابية	
 التكاليف اللوجستية وتكاليف النقل...	

III .:التحديات السياسية والحزبية

النظام السياسي اللبناني الطائفي:	 

يحتــم النظــام السياســي اللبنانــي الطائفــي أن تتــوزع المقاعــد علــى المذاهــب، وهــذا مــا يضمنــه القانــون اإلنتخابــي. مــا 
يشــكل حاجــزًا أمــام رفــع نســبة مشــاركة النســاء فــي الحيــاة السياســية.

سلوك األحزاب:	 

تتمتــع األحــزاب والمجموعــات السياســية بالتأثيــر األكبــر علــى الحيــاة السياســية فــي العالــم وفــي لبنــان، وبالتالــي كلمــا 
ازداد عــدد المرشــحات علــى لوائــح األحــزاب والمجموعــات كلمــا ازداد عــدد النســاء فــي المجلــس النيابــي.

التبعّية والتأييد المطلق لألحزاب ظهر جليًا من إجابات الناخبين/ات المستطلعين/ات:

 اعتبــر غالبيــة 84.2% مــن الناخبيــن/ات المســتطلعين/ات المنتســبين/ات لألحــزاب، أن أحزابهــم/ن تعــزز 	
المســاواة والشــراكة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمثيــل خــالل االنتخابــات النيابيــة. بالمقابــل اعتبــر %63.4 
ــوا  ــل 7.1% أجاب ــن الجنســين، مقاب ــدي/ات األحــزاب أن أحزابهــم/ن تعــزز المســاواة والشــراكة بي مــن مؤي

بـــ«ال أعــرف«.
 هــذه التبعيــة والتأييــد المطلــق ســتنعكس التزامــًا بقــرارات هــذه األحــزاب وتصويــت لمرشــيحهم بغــض 	

النظــر عــن هويتهــم الجندريــة.

المرشحون الذين شملهم استطالع الرأي )الكمي(:

 شــملهم 	 الذيــن  سياســية  أحــزاب  او  مجموعــات  مــن  المدعومــون  أو  المنتمــون/ات  المرشــحون/ات 
اســتطالع الــرأي، وبغالبيــة 94.6%، اعتبــروا/ن ان الحــزب أو المجموعــة التــي ينتمــون اليهــا تعــزز المســاواة 

ــة. ــات النيابي ــن الجنســين خــالل اإلنتخاب بي

المرشحات والنائبات وممثالت األحزاب وممثالت المنظمات غير الحكومية اللواتي شملتهن الدراسة النوعية: 

 ال 	 السياســية  األحــزاب  ان  اعتبــرن  واللواتــي  الحزبيــات  غيــر  المرشــحات  بيــن  النظــر  وجهــات  اختلفــت 
تعــزز المســاواة بيــن الجنســين، وبيــن المرشــحات والنائبــات الحزبيــات اللواتــي اعتبــرن ان أحزابهــن تعــزز 

المســاواة وقــد قدمــت لهــن كل الدعــم الــالزم.
 ممثــالت األحــزاب أكــدن أن أحزابهــن تعــزز المســاواة بيــن الجنســين، بينمــا كان الفتــًا جــدَا أن بعضهــن 	

تغنيــن بــأن أحزابهــن مــن أشــد مؤيــدي الكوتــا وتقدمــوا بمشــاريع قوانيــن إلقرارهــا، اال أن الواقــع فــي 
ــا فــي ترشــيحاتها. ــم تعتمــد الكوت ــات عــام 2022 أثبــت أن هــذه األحــزاب ل انتخاب

 ممثــالت األحــزاب اعترفــن ان مهمتهــن بتحســين واقــع المــرأة داخــل األحــزاب لــم تكــن ســهلة فــي البدايــة 	
وواجهــن بعــض الصعوبــات بســبب العقليــة األبويــة المتجــذرة فــي المجتمــع مــن قبــل بعــض الزمــالء 

وليــس القيــادات الحزبيــة.



 المشــاركات فــي حلقــة النقــاش إعتبــرن أن األحــزاب باتــت ترشــح النســاء ألنهــم يتعرضــون لضغوطــات 	
وكــي يتماشــوا مــع المجتمــع ومــع الموجــة التغييريــة وبهــدف تجميــل صــورة الحــزب ولكــن بالمقابــل أثبتــت 

النســاء أن هــذا حــق لهــن.

I	 .:التحديات اإلعالمية

تحديات في الظهور اإلعالمي:	 

المرشــحات غيــر المدعومــات مــن مجموعــات او جهــات حزبيــة واجهــن صعوبــة فــي الظهــور اإلعالمــي، وقــد اعتبــرت الغالبيــة 
أن هــذه التحديــات ســببها إمــا مالــي بســبب المتطلبــات الماديــة للظهــور اإلعالمــي، أو سياســي. 

تحديات في الذكورية التي يتم التعاطي بها من قبل االعالم أحيانًا:	 

حتــى اآلن وعلــى الرغــم مــن كل الحمــالت التثقيفيــة التــي تحــارب الخطابــات الذكوريــة والتمييــز ضــد النســاء فــي المجتمــع 
وفــي وســائل اإلعــالم، اال أنــه ال يــزال هنــاك محتــوى ذكــوري يطــال لنســاء السياســيات.

التمكين:. 	

 اعتبرت المرشحات والنائبات أنه من الضروري جدًا العمل على تمكين المرأة على مختلف األصعدة. 	
 بالمقابــل انقســمت المشــاركات فــي حلقــة النقــاش بيــن مــن اعتبــر أن النســاء بحاجــة الــى تمكيــن وبيــن 	

مــن اعتبــر أن النســاء لســن بحاجــة الــى التمكيــن بــل هــن متمكنــات أكثــر مــن الرجــال، لكــن الرجــال هــم 
الذيــن يحتاجــون الــى تمكيــن والمجتمــع هــو الــذي يحتــاج الــى تمكيــن ألنــه ال يتمتــع بوعــي سياســي 

ــة.   ــّث المواَطَن وبِح

	I .:التحديات التعليمية والتربوية

التحديات التعليمية والتربوية تندرج ضمن عدة عنوانين أساسية:

تعليــم الفتيــات نتيجــة ارتفــاع كلفــة التعليــم فــي المؤسســات التعليميــة الخاصــة وانهيــار المؤسســات 	 
التعليميــة الرســمية فــي لبنــان:

مــع اإلنهيــار اإلقتصــادي الــذي يشــهده لبنــان وعــدم قــدرة اللبنانييــن علــى تحمــل تكلفــة تعليــم أبنائهــم بــدأت العائــالت 
تواجــه صعوبــة فــي تعليــم أوالدهــا الذكــور واإلنــاث علــى ســواء، لكــن الخطــورة تكمــن فــي ان بعــض العائــالت بــدأت 
باإلستنســاب وتفضيــل تعليــم الذكــور علــى تعليــم االنــاث. خاصــة فــي ظــل اإلرتفــاع الكبيــر جــدًا فــي تكلفــة التعليــم 

فــي المؤسســات التعليميــة الخاصــة، والتحديــات التــي تشــهدها المــدارس الرســمية والجامعــة اللبنانيــة. 

· المدارس الرسمية:	
 اإلستهداف الممنهج الذي طال المدارس الرسمية.	
 القــدرة اإلســتيعابية لهــذه المــدارس فــي الوقــت الحالــي بعــد األزمــة اإلقتصاديــة وانتقــال التالميــذ مــن 	

التعليــم الخــاص الــى التعليــم الرســمي.
 قــدرة الدولــة اللبنانيــة علــى تأميــن الحــد األدنــى مــن اإلمكانــات الماديــة لضمــان صمــود هــذه المــدارس 	

واســتمرارها فــي تقديــم خدماتهــا.



· الجامعة اللبنانية:	
 األزمــة التــي تعصــف بالجامعــة اللبنانيــة جــراء األزمــة اإلقتصاديــة التــي يواجههــا لبنــان باتــت تنــذر بكارثــة 	

تربويــة.
تغييــر المناهــج التعليميــة والتربويــة والخــروج مــن الصــورة النمطيــة للمــرأة مــن أصغــر األمثلــة التــي 	 

ُتعطــى فــي الــدروس الــى أكبرهــا.

تدريــب العامليــن فــي القطــاع التربــوي مــن أجــل المســاهمة فــي تعديــل الصــورة النمطيــة للمــرأة، 	 
وضــرورة تدريبهــم علــى التعامــل مــع القضايــا المتعلقــة بالتحــرش الجنســي وخاصــة فــي المــدارس.

	II .:التحديات القانونية

القوانين التي تحفظ التمثيل الصحيح للمرأة على الصعيد السياسي:	 
· إقرار الكوتا النسائية المرحلية:	

 غالبية 86.8% من الناخبين المستطلعين أعلنوا تأييدهم للكوتا النسائية.	
 64% مــن المرشــحين المســتطلعين أعلنــوا تأييدهــم للكوتــا النســائية، مقابــل 34% أعلنــوا أنــه ليــس مــن 	

المفتــرض اشــتراط حــق المــرأة فــي التمثيــل.

· قانون اإلنتخاب	

أعلنــت المرشــحات أن قانــون اإلنتخــاب وقــف حجــر عثــرة فــي طريــق فوزهــن، بســبب المنافســة المذهبيــة والمنافســة 
بيــن المرشــحين علــى نفــس الالئحــة. هــذا باإلضافــة الــى إلزاميــة انضمــام المرشــحين الــى لوائــح، مــا قــد يقــف عثــرة بوجــه 

المرشــحات اللواتــي قــد ال يجــدن الئحــة لإلنضمــام اليهــا.

· إقرار قانون عصري لألحزاب	
· إقرار قانون إستقاللية القضاء	

القوانيــن التــي تحقــق المســاواة بيــن النســاء والرجــال وتعطــي المــرأة حقوقهــا الطبيعيــة علــى الصعيــد 	 
اإلجتماعي:

لــن تتمكــن المــرأة مــن خــوض غمــار السياســة إن لــم تحصــل علــى كافــة حقوقهــا البديهيــة كإنســانة والتــي تكمــن ضمــن 
اطــار »حقــوق اإلنســان« بالدرجــة األولــى، مــا ســيجعلها تتمتــع بالقــوة واإلســتقاللية الالزمتيــن والتخلــص مــن التبعيــة مــن 

أجــل القيــام بهــذه الخطــوة.

· إقرار قانون مدني موّحد لألحوال الشخصية:	
الزواج المدني 	
الطالق 	
حضانة األطفال 	
الميراث... 	



· تعديــل المــواد 503 الــى 522 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي المتعلــق بـــ »الجرائــم المّخلــة 	
العامــة« واآلداب  باألخــالق 

· تعديل قانون العنف ضد المرأة والسهر على حسن تطبيق هذه القوانين	
· إقرار قانون منع تزويج القاصرات	

هذا باإلضافة الى العديد من القوانين التي تحرم األم اللبنانية من أبسط حقوقها والتي يجب تعديلها، مثل:

· إقرار قانون يسمح للمرأة بمنح جنسيتها ألبنائها	
· إقرار قانون يسمح للمرأة بإصدار أوراق ثبوتية وجواز سفر ألوالدها	
· إقرار قانون يسمح للمرأة بفتح حساب مصرفي ألوالدها	

القوانيــن التــي تحقــق المســاواة بيــن النســاء والرجــال وتعطــي المــرأة حقوقهــا الطبيعيــة علــى صعيــد 	 
العمــل:

· تعديل قانون العمل:	
 وضع آليات لمراقبة تحقيق المساواة في األجور بين النساء والرجال	
 تمديد إجازة األمومة	
 إضافة مواد لخلق »بيئة صديقة لتوظيف النساء«	
 إدخال جميع المهن ضمن قانون العمل	

· تعديل قانون الضمان اإلجتماعي 	

القوانين التي يجب إقرارها على صعيد التربية والتعليم:	 

· إقرار قانون يحدد الزامية التعليم للفتيات اقله لعمر 18 سنة	
· تعديــل المناهــج التربويــة والخــروج مــن الصــورة النمطيــة للمــرأة وإلزاميــة تدريــب العامليــن فــي 	

مشاركة النساء السياسّيةالمؤسســات التربويــة للمســاهمة فــي تعديــل هــذه الصــورة.
إنتخابات 2022 البرلمانّية، 

دروس مستفادة وخطط مستقبلية



مبادرات ونشاطات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية

التــي نظمتهــا  اللبنانيــة  السياســية  الحيــاة  فــي  وإشــراكهن  النســاء  بتمكيــن  المرتبطــة  والنشــطات  البرامــج  تعــددت 
أن:  وتبيــن  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الدوليــة  المنظمــات 

 ــر، فهــي تعــرض المشــاكل، لكــن ال تركــز علــى 	 ــة أكث ــر وأن تكــون عملي بعــض البرامــج بحاجــة الــى تطوي
كيفيــة مواجهتهــا.

 بعض البرامج تأخرت فلو تم إطالقها باكرًا لكانت أعطت ثمار أفضل.	
 ــج 	 ــان بنتائ ــة بالتضامــن والتنســيق بيــن مختلــف الجمعيــات وتوحيــد الجهــود مــن أجــل اإلتي ظهــرت مطالب

أفضــل. 

 المواقف من تعديل المواد 503 الى 		5 من قانون العقوبات اللبناني 

المتعلق بـ »الجرائم المّخلة باألخالق واآلداب العامة«

أجمع جميع المشاركين في الدراسة على ضرورة تعديل هذا القانون:

 تشــديد 	 أن  اعتبــروا  المســتطلعين  الناخبيــن  مــن   %96.1 غالبيــة 
تكــون مــن  أن  يجــب  الجنســي  العقوبــات علــى جرائــم اإلعتــداء 

الجديــد. النيابــي  المجلــس  أولويــات 
 الكميــة 	 الدراســة  الذيــن شــملتهم  المرشــحين  مــن   %96 غالبيــة 

اعتبــروا أنــه يجــب تعديــل القانــون الــذي يجــرم اإلعتــداء الجنســي، 
وقــد تعهــد 92% منهــم بتقديــم اقتراحــات لهــذه الغايــة فــي حــال 

فوزهــم.
 أجمعــت النائبــات والمرشــحات وممثــالت األحــزاب علــى ضــرورة 	

بالنســبة  األمــر  كذلــك  القانــون،  مــن  المــواد  هــذه  تعديــل 
النقــاش.  حلقــة  فــي  للمشــاركات 

 كان الفتــًا جــدًا وجــود إلتبــاس لــدى البعــض بيــن مــا تــم تعديلــه فــي 	
هــذا القانــون وبيــن مــا لــم يتــم تعديلــه، وهــل مــا تــم تعديلــه كاٍف 

أو غيــر كاف.



التوصيات

أهــم مــا يجــب القيــام بــه لرفــع التمثيــل السياســي للنســاء فــي مجلــس النــواب، هــو رفــع نســبة ترشــح النســاء مقابــل 
الرجــال علــى مختلــف اللوائــح، ألنــه كلمــا ازدادت نســب الترشــيح كلمــا ازداد احتمــال الفــوز، وذلــك مــن خــالل:

توحيد الجهود بين مختلف المنظمات غير الحكومية	 
توحيــد الجهــود بيــن مختلــف المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة واللجــان النيابيــة والهيئــة 	 

الوطنيــة لشــؤون المــرأة
الضغط من أجل تعديل القوانين التي سبق ذكرها وبشكل خاص قانون الكوتا النسائية:	 

 الضغط عبر مختلف وسائل اإلعالم ومواقع التواصل اإلجتماعي	
 الضغط باتجاه األحزاب	
 اإلعالن عن المعرقلين	
 الضغط باتجاه عرض القوانين التي أقرتها اللجان على الهيئة العامة لمجلس النواب	

معالجة المجتمع الذكوري ومحاربة الصورة النمطية للمرأة من خالل: 	 

 إقــرار القوانيــن التــي تحقــق المســاواة بيــن النســاء والرجــال وتعطــي المــرأة حقوقهــا الطبيعيــة 	
علــى الصعيــد اإلجتماعــي

 تعديل البرامج التعليمية	
 تدريب العاملين في المؤسسات التربوية	
 كســر الصــورة النمطيــة مــن خــالل: األفــالم الســينمائية - البرامــج التلفزيونيــة علــى أنواعهــا – 	

المسلســالت - اإلعالنــات علــى اختــالف المــواد التــي تســوق لهــا
 إستقبال نساء رائدات وناجحات في مجاالتهن في مختلف البرامج التلفزيونية 	
 	Role Model - عرض تجارب ناجحة
 حمالت التوعية	
 تكثيف التوعية عبر مواقع التواصل اإلجتماعي	
 حمــالت توعيــة وورش عمــل تســتهدف العامليــن فــي وســائل اإلعــالم لحســن إظهــار هــذه 	

الصــورة ولتفــادي الــدور الســلبي لإلعــالم فــي هــذا اإلطــار

أظهــرت نتائــج الدراســة أن المجتمــع لــه تأثيــر كبيــر علــى نســبة ترشــح النســاء، وان الدعــم الــذي تلقتــه 	 
ــا ســيكون مــن  ــدًا فــي دعمهــن، مــن هن ــي ج ــر ايجاب ــه أث المرشــحات مــن عائالتهــن وأزواجهــن كان ل

المفيــد:

 إطــالق برامــج تمكيــن للمجتمــع بمختلــف فئاتــه، والتركيــز بشــكل أساســي علــى إقامــة ورش 	
عمــل فــي القــرى والبلــدات وبشــكل خــاص فــي المناطــق الريفيــة )علــى أن تكــون ورش عمــل 
مخّصصــة لــكل فئــة عمريــة(، مــن أجــل توعيــة مختلــف فئــات المجتمــع مــن مختلــف األعمــار علــى: 

أهمية وجود النساء في مراكز صنع القرار واإلضافة التي يحققها هذا الوجود 	
تقبل وجود نساء في مختلف مراكز القرار 	
كسر الصورة النمطية للمرأة 	
دعم النساء اللواتي ينويين الترشح 	
التوعية على المواَطنة 	



 برامج توعية للرجال تهدف الى:	

كسر الصورة النمطية »للمرأة« 	
كسر الصورة النمطية »للرجولة« المتعارف عليها 	
خلق صورة »فخر« للرجال الذين يدعمون نساء من عائالتهم للترشح 	
إعطائهــم المهــارات الالزمــة لمكافحــة التنمــر الــذي قــد يتعرضــون لــه عنــد دعــم ترشــح  	

نســائهم
تعليمهم المهارات الالزمة لدعم النساء من عائالتهم للترشح 	

معالجة تحديات الظهور اإلعالمي من خالل:	 

المجــاالت  	 أجــل اســتضافة نســاء فــي مختلــف  الضغــط علــى وســائل اإلعــالم مــن 
واإلختصاصــات 

خلق Alternative media وتقديم برامج دائمة لدعم وإظهار النساء 	

معالجة تحديات الحصول على تمويل من خالل:	 

الضغــط علــى مجلــس النــواب مــن أجــل إقــرار التعديــالت علــى قانــون العمــل التــي  	
ســبق ذكرهــا

تعديل قانون الضمان اإلجتماعي 	
إقرار قانون مدني للتوزيع المتساوي للميراث بين االناث والذكور 	
وضع آليات لمراقبة تحقيق المساواة في األجور بين النساء والرجال 	
رص الصفوف وإنشاء صناديق لتأمين الدعم المادي للمرشحات 	
الضغط من أجل توظيف عدد أكبر من النساء 	

معالجة التحديات السياسية والحزبية:	 

الضغط باتجاه إعتماد الكوتا في اإلنتخابات البلدية والنيابية والنقابية وفي الحكومة 	
الضغط باتجاه ترشيح عدد كبير جدًا من النساء في اإلنتخابات البلدية 	

 

على صعيد األحزاب:

الضغط على األحزاب لـ:

إعتماد الكوتا النسائية في مختلف المراكز الحزبية وتحديدًا في مراكز القيادة 	
إعتمــاد الكوتــا علــى اللوائــح التــي يرّشــحها األحــزاب فــي اإلنتخابــات البلديــة والنيابيــة،  	

حتــى لــو لــم يتــم إقــرار هــذا القانــون 
إعتماد »التدقيق الجندري« داخل األحزاب 	
العمل على إيصال نساء الى رئاسة األحزاب 	
اإلجتماعــات  	 أماكــن  اختيــار  األحــزاب، وحســن  داخــل  للمــرأة  إعتمــاد قوانيــن صديقــة 

وســاعاتها
وضــع »قواعــد ســلوك« داخــل األحــزاب تتضمــن آليــات للنســاء للتبليــغ عنــد تعرضهــن  	



ــزاز أو التحــّرش ــوع مــن اإلبت ألي ن
العمل على تمكين النساء من خالل الدورات التدريبية 	
تسليم ملفات للنساء داخل األحزاب ليكن جاهزات الستالم المراكز الكبرى 	
إقرار قانون عصري لألحزاب يضمن ما سبق ذكره 	

تمكين المرأة:	 

 الضغط من أجل إقرار قانون الزامية ومجانية التعليم حتى عمر 18 سنة	
 الضغــط مــن أجــل دعــم تحســين مســتوى التعليــم فــي المــدارس الرســمية ودعــم الجامعــة 	

اللبنانيــة
 ــن 	 ــق بي ــارب ناجحــة لنســاء لديهــم أطفــال انخرطــن بالشــأن العــام وتمكــنَّ مــن التوفي عــرض تج

واجباتهــن العائليــة وواجباتهــن السياســية
 تحفيــز النســاء علــى اإلنخــراط فــي الشــأن المحلــي مــن خــالل لجــان األحيــاء وفــي الشــأن العــام 	

مــن خــالل مختلــف المراكــز اإلداريــة 
 تحفيز النساء على الترشح لإلنتخابات البلدية	
 توسيع البرامج القائمة لتطال أكبر عدد ممكن من النساء	
 إقامة برامج دائمة 	
 إقامة نوعين من البرامج: 	

1. برامج َتفُصل المرشحات الحزبيات عن المرشحات غير الحزبيات
2. برامج تجمعهّن

 مد النساء بكل اإلمكانات الالزمة من أجل الترشح وذلك من خالل:	

· تضافر الجهود وانشاء Women Support Center  لدعم النساء:	

ان إنشــاء Women Support Center  ســيؤدي بطبيعــة الحــال الــى معالجــة كل التحديــات التــي ســبق ذكرهــا وبشــكل 
خــاص التحديــات الماليــة، وســيؤدي الــى إســتفادة أكبــر عــدد ممكــن مــن المرشــحات مــن التمويــل، فبــدل ان يتــم إعطــاء 
مبالــغ ماليــة لعــدد محــدد مــن المرشــحات، ســيؤدي التعــاون مــع إستشــاري معيــن مــن إســتفادة عــدد كبيــر مــن المرشــحات 

مــن خدماتــه. 

WSC يجب أن يتضمن:

إستشاريين حقوقيين 	
إستشاريين سياسيين 	
إستشاريين إنتخابيين 	
إستشاريين إعالميين 	
	 Image consultants
	 Social media consultants
الحمالت اإلنتخابية واالعالن اإلنتخابي 	
خبراء لتنظيم الماكينات اإلنتخابية للمرشحات 	
التعاقد مع وسائل اإلعالم لتأمين الظهور اإلعالمي للمرشحات 	
	 Alternative media خلق
تأمين أفراد للماكينات اإلنتخابية للمرشحات من المتطوعين 	
إعداد وتمرين أفراد الماكينة اإلنتخابية 	



تأمين مكاتب مشتركة للمرشحات )تقسيمها على المرشحات بحسب أيام األسبوع مثاًل...( 	
تأمين المكاتب اإلنتخابية 	
إنشاء صناديق للدعم المادي وتقديم المساعدة المادية حيث يلزم )مثاًل لدفع رسم الترشيح...( 	
مكتب يقدم الدعم النفسي الالزم للمرشحات 	
مكتب يقدم الدعم النفسي الالزم لعائالت المرشحات 	
دورات تدريبيــة ألفــراد عائــالت المرشــحات كــي يتمرنــوا علــى كيفيــة تقديــم الدعــم لهــن ومســاندتهن أو  	

علــى األقــل اال يكونــوا عثــرة فــي طريقهــن

على صعيد التمكين:

· إنشــاء Women Academy دائمــة منــذ اآلن، واذا تعــذر األمــر إنشــاء برامــج دائمــة علــى مــدار الســنة منــذ 	
اليــوم وحتــى موعــد اإلنتخابــات البلديــة والنيابيــة القادمــة تقــدم دورات حول: 

الحوكمة الرشيدة 	
السياسات العامة 	
 معرفة بمختلف القوانين 	
معرفة بقانون اإلنتخاب 	
معرفة بالقانون الدستوري وبعمل مختلف المؤسسات الدستورية  	
اليات العمل داخل مجلس النواب 	
الواقع السياسي في لبنان 	
معرفة بعمل وصالحيات السلطات المحلية – البلديات 	
كيفية اعداد البرنامج االنتخابي 	
التخطيط وخلق استراتيجيات 	
مهارات قيادية 	
مهارات التواصل 	
فن الخطابة 	
مهارات المناظرات 	
مهارات التفاوض 	
مهارات إدارة الوقت 	
مهارات حل النزاعات 	
مهارات حل المشاكل 	
مهارات العمل الجماعي 	
الثقة بالنفس 	
	 Interpersonal Leadership القيادة الشخصية
الذكاء العاطفي 	
لغة الجسد 	

· إختيــار النســاء اللواتــي يتفوقــن فــي هــذه الــدورات وتبنــي ترشــحهن الــى اإلنتخابــات النيابيــة وَمدهــن 	
بالدعــم المــادي الــالزم.

· تطبيــق هاتفــي يتضمــن كل البرامــج وورش العمــل التــي تنظمهــا جميــع المنظمــات والجمعيــات التــي 	
تعمــل علــى هــذا الموضــوع.

· إنشــاء برلمــان ظــل للنســاء يواكــب عمــل البرلمــان اللبنانــي ويشــكل مثــال جيــد يشــجع الناخبيــن/ات علــى 	
اختيــار نســاء كمــا يشــجع األحــزاب علــى تبنــي ترشــيح نســاء.


